অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/6/2021

গভর্রন কোবি হ াচু ল

শ্রম বিিম্বে, গভর্রন হ াচু ল কমম্বেম্বের
ন
বর্রাপত্তা হ ারিার করম্বে এিং কমীম্বির
পম্বকম্বে আরও অি নপ্রিার্ করার র্ে চারটে আইম্বর্ স্বাের কম্বরর্

আইর্ (S.4682-B/A.485-B) কমম্বেম্বে
ন
গবে লঙ্ঘর্ পর্ম্বিেণ
ন
িেিস্থা িাস্তিায়ম্বর্র
র্ে একটে প্রিের্ন কমেূন বচ প্রবেষ্ঠা কম্বর
আইর্ (A.3350-A/S.2766-C) বর্মাণ
ন টিকািারম্বির োম্বির অধীর্স্থ টিকািারম্বির
কমচারীম্বির
ন
হিেম্বর্র র্ে িায়িদ্ধ কম্বর
আইর্ (S.6350-A/A.7434-A) হকা-কপে এিং কর্ম্ব াম্বে ভির্ পবরম্বেিা কমচারীম্বির
ন
প্রম্বর্া ে ম ুবর প্রিার্ করা আিেেক কম্বর র্ারা 467-a অর্ুর্ায়ী কম্বরর ছাড় পায়
আইর্ (S.4049/A.5678) ভাগ করা কাম্ব

র েুবিধা প্রোবরে কম্বর

আজ গভর্রন হ োচুল কর্ক্ষেক্ষের
ন
নর্রোপত্তো হজোরদোর করক্ষে এবং কর্রে
ন নর্উ ইয়কনবোসীক্ষদর
পক্ষকক্ষে আরও অর্ প্রদোর্
ন
করোর জর্য চোরটে আইক্ষর্ স্বোের কক্ষরর্। শ্রনর্কক্ষদর নর্রোপদ রোখক্ষে
এবং নর্র্োণ
ন টিকোদোরক্ষদর েোক্ষদর অধীর্স্ত টিকোক্ষদরক্ষদর কর্ীক্ষদর বক্ষকয়ো র্জুনরর জর্য দোয়বদ্ধ
করোর জর্য নবলগুনল কর্ক্ষেক্ষে
ন
গনে লঙ্ঘর্ পর্ক্ষবেণ
ন
বযবস্থো বোস্তবোয়ক্ষর্র জর্য একটে প্রদর্র্ন
কর্সূন নচ প্রনেষ্ঠো কক্ষর। েোরো উচ্চর্োক্ষর্র হকো-অপস এবং কর্ক্ষ োক্ষে ভবর্ পনরক্ষেবো কর্ীক্ষদর
প্রচনলে র্জুনর প্রদোর্ করোর এবং ভোগ করো কোক্ষজর সুনবধোগুনল বোডোক্ষর্োও আবর্যক কক্ষর।
"প্রনে বছর শ্রনর্ক নদবক্ষস, নর্উ ইয়কন নর্র্োক্ষণর
ন
জর্য সংগটিে শ্রক্ষর্র গুরুত্বপূণ অবদোক্ষর্র
ন
কর্ো
আর্োক্ষদর র্ক্ষর্ পক্ষর, এবং হসই জর্যই আনর্ আর্োক্ষদর রোজয জুক্ষড শ্রনর্কক্ষদর উন্ননেক্ষে
স োয়েো করোর জর্য চোরটে আইক্ষর্ স্বোের করনছ," গভর্রন হ াচু ল িম্বলর্। "এই নবলগুনল
নর্শ্চিে করক্ষব হর্ শ্রনর্কক্ষদর র্যোর্য র্জুনর হদওয়ো ক্ষব, েোরো ভোক্ষলো সুনবধো পোক্ষবর্ এবং েোক্ষদর
কর্স্থক্ষল
ন
নর্রোপদ র্োকক্ষবর্। আর্োক্ষদর রোক্ষজয কর্রে
ন নর্উ ইয়কনবোসীক্ষদর সো োর্য করোর একটে
দীর্ এবং
ন
গনবেন উত্তরোনধকোর রক্ষয়ক্ষছ এবং আর্রো ভনবেযক্ষের জর্য এটেক্ষক র্শ্চির্োলী করোর
জর্য কোজ করনছ।"

বর্উ ইয়ম্বকনর কমীিলম্বক িবলষ্ঠ করম্বি শ্রম বিিম্বের আইর্
শ্রবমকম্বির বর্রাপি রাখা
এই আইর্ (S.4682-B/A.485-B) ফক্ষেো ন ভোইক্ষসর র্োধযক্ষর্ কর্ক্ষেক্ষে
ন
গনে লঙ্ঘর্ পর্ক্ষবেণ
ন
বযবস্থো বোস্তবোয়ক্ষর্র জর্য একটে প্রদর্র্ন কর্সূন নচ প্রনেষ্ঠো কক্ষর এবং এটে দোয়বদ্ধেোর হর্োটের্
এবং পর্ক্ষবেণ
ন
ন ভোইস বযব োক্ষরর র্োধযক্ষর্ নকছু ট্রোনফক লঙ্ঘক্ষর্র নবচোক্ষরর সোক্ষর্ সম্পনকনে।
বেম্বর্ের টেম হকম্বর্ব িম্বলর্, "র্খর্ আর্োক্ষদর রোস্তোগুনলক্ষক নর্রোপদ রোখোর কর্ো ওক্ষি, নর্উ
ইয়ক্ষকন হর্োেরচোলক এবং োইওক্ষয় কর্ীক্ষদর উভয়ক্ষকই অগ্রোনধকোর নদক্ষে ক্ষব র্োরো প্রনেনদর্
আর্োক্ষদর পনরকোিোক্ষর্ো উন্ননে করক্ষে এবং েোর রেণোক্ষবেক্ষণর জর্য নর্ক্ষজক্ষদর উৎসগ কক্ষর।
ন
আনর্ অযোক্ষসম্বনল সদসয র্যোগর্োক্ষরনল এবং আর্োক্ষদর শ্রর্জীবী ভোই-হবোর্ক্ষদর সোক্ষর্ এই
আইর্ক্ষক সর্র্র্ন করক্ষে হপক্ষর গনবেন কোরণ আনর্ দৃঢ়়ভোক্ষব নবশ্বোস কনর এটে জীবর্ বোাঁচোক্ষব এবং
শ্রনর্কক্ষদর নর্রোপক্ষদ েোক্ষদর পনরবোক্ষরর কোক্ষছ নফক্ষর হর্ক্ষে হদক্ষব। এই নবনধক্ষক আইক্ষর্ স্বোের
কক্ষর, গভর্রন হ োচুল চোকনরর সুরেো হজোরদোর করক্ষছর্ এবং আর্োক্ষদর কর্ীবক্ষলর কলযোক্ষণর
প্রনে স্পষ্ট অঙ্গীকোরবদ্ধেো প্রদর্র্ন করক্ষছর্।"
অযোক্ষসম্বনল সদসয উইনলয়োর্ র্যোগর্োক্ষরনল বক্ষলর্, “রোস্তোয় আর্োক্ষদর শ্রনর্কক্ষদর নর্রোপত্তো
অেযন্ত গুরুত্বপূণ।ন কর্ক্ষেক্ষে
ন
গনে লঙ্ঘর্ হরক ন করোর জর্য কযোক্ষর্রোগুনলর একটে নসক্ষের্
তেনর করো এই শ্রনর্কক্ষদর সুরেোর একটে ধোপ। গনে এবং নবভ্রোনন্ত র্োরোত্মক য়। ফক্ষেো র্নর্েনরং
ন ভোইক্ষসর বযব োর র্োরো আইর্ ভঙ্গ কক্ষর এবং আর্োক্ষদর োইওক্ষয় কর্ীক্ষদর নবপক্ষদ হফক্ষল
েোক্ষদর নচনিে কক্ষর।"
টিকািারম্বির োম্বির অধীর্স্থ টিকািারম্বির ম ুবরর প্রিার্ করার র্ে িায়িদ্ধ করা
এই আইর্ (A.3350-A/S.2766-C) নর্র্োণ
ন প্রকক্ষের টিকোদোরক্ষদর হর্ৌর্ভোক্ষব েোক্ষদর অধীর্স্থ
টিকোদোরক্ষদর কর্ীক্ষদর বক্ষকয়ো র্জুনরর জর্য দোয়বদ্ধ কক্ষর। নর্র্োণ
ন টিকোদোররো বেনর্োক্ষর্ েোক্ষদর
অধীর্স্থ টিকোদোরক্ষদর কর্ীক্ষদর র্জুনরর জর্য দোয়বদ্ধ র্য় র্নদ র্ো টিকোদোর এবং অধীর্স্থ
টিকোদোরক্ষদর কর্চোরীর
ন
র্ক্ষধয কর্সংস্থোক্ষর্র
ন
সম্পকন র্োক্ষক। নবলটে আইক্ষর্ পনরণে ওয়োর 120
নদর্ পক্ষর প্রক্ষবর্ করো চুশ্চিগুনলক্ষে এই সম্ভোবযভোক্ষব প্রক্ষর্োজয। এটে টিকোদোরক্ষদর অধীর্স্থ
টিকোদোরক্ষদর হর্ক্ষক হবের্ সংক্রোন্ত ের্য দোনব করোর এবং ের্য সরবরো র্ো করো ক্ষল অর্ প্রদোর্
ন
বন্ধ করোর অনধকোর হদয়।
বেম্বর্ের হ বেকা রাম্বমাে িম্বলর্, "এই শ্রনর্ক নদবক্ষস, আর্রো নর্উ ইয়ক্ষকনর শ্রনর্কক্ষদর জর্য
ইনে োস তেনর করনছ। নর্র্োণ
ন নর্ক্ষে র্জুনর চুনরর হর্োকোক্ষবলো করো এবং ভোগ করো কর্সূন নচক্ষে
নর্উ ইয়কনবোসীক্ষদর জর্য সুনবধোগুনল র্শ্চির্োলী করো শ্রর্জীবী পনরবোক্ষরর পক্ষকক্ষে হবনর্ অর্ ন
প্রদোর্ কক্ষর। আনর্ দ্রুেের্ পদক্ষেপ হর্ওয়োর জর্য গভর্রক্ষক
ন
ধর্যবোদ জোর্োই এবং একটে সুে্িু
ও অন্তভুশ্চন ির্ূলক পুর্রুদ্ধোক্ষরর উক্ষেক্ষর্য আর্োক্ষদর কোজ অবযো ে রোখোর জর্য উদগ্রীব।"
অোম্বেেবল েিেে লাম্বোয়া য়র্ার িম্বলর্, "আজ, আর্রো র্জুনর চুনর দূর করোর জর্য
গুরুত্বপূণ পদক্ষেপ
ন
নর্শ্চি। এই আইর্ কক্ষিোর পনরশ্রর্ী নর্র্োণ
ন শ্রনর্কক্ষদর স্বোর্ক্ষক
ন অসোধু
অধীর্স্থ টিকোদোরক্ষদর হর্ক্ষক রেো কক্ষর। র্জুনর চুনর এর্র্ একটে সুক্ষর্োগ ভীনেক অপরোধ র্ো
ইনের্ক্ষধযই প্রভোনবে র্োর্ুে র্োরো এক হবের্ হর্ক্ষক আক্ষরক হবেক্ষর্র র্ক্ষধয জীবর্ র্োপর্ করক্ষছর্

েোক্ষদর অসর্ভোক্ষব প্রভোনবে কক্ষর। এই আইক্ষর্র র্োধযক্ষর্, নর্উ ইয়কন হেে নর্শ্চিে করক্ষব হর্
নর্র্োণ
ন শ্রনর্করো আর হর্োনেে র্ো র্ এবং হকোর্ বক্ষকয়ো েোরো র্জুনর সংগ্র করক্ষে পোরক্ষবর্।
কক্ষিোর পনরশ্রর্ কক্ষিোরভোক্ষব প্রোপ্ত উপোজনক্ষর্র হর্োগয।"
467-A েোক্স অিো বে পাওয়া ভির্ পবরম্বেিার কমীম্বির প্রচবলে হিের্ প্রিার্ করা
এই আইর্ (S.6350-A/A.7434-A) এর জর্য হকো-অপস এবং কর্ক্ষ োর ভবর্ পনরক্ষেবো কর্ীক্ষদর
নবদযর্োর্ র্জুনর পনরক্ষর্োক্ষধর করো আবর্যক কক্ষর র্োরো কর আইক্ষর্র ধোরো 467a এর অধীক্ষর্ কর
অবযো নে প্রোপ্ত র্। হর্ নবশ্চডংগুনলর গড ইউনর্ক্ষের র্ূলযোয়র্ করো র্ূলয 60,000 র্োনকনর্ লোক্ষরর
হবনর্, হসই নবশ্চডংক্ষয়র হেক্ষে এই আইর্ প্রক্ষর্োজয, বযনেক্রর্ হসই সব নবশ্চডং র্োর গড ইউনর্ক্ষের
র্ূলযোয়র্ 60,000 র্োনকনর্ লোর হর্ক্ষক 100,000 র্োনকনর্ লোর এবং র্োক্ষে 30টে ইউনর্ক্ষের কর্
আক্ষছ। আইর্টে লফর্োর্ো তেনর কক্ষর র্ো কর্ীক্ষদর প্রচনলে োক্ষর হবের্ প্রদোর্ করোর প্রেযয়র্
কক্ষর ভবর্ পনরক্ষেবোর সরকোনর হরকক্ষ র
ন জর্য র্ো আদোলে বো প্রর্োসনর্ক ট্রোইবুযর্োক্ষলর সোর্ক্ষর্
হপর্ করো হর্ক্ষে পোক্ষর। নর্উ ইয়কন রোক্ষজযর শ্রর্ নবভোক্ষগর (The New York State Department
of Labor) একটে েদন্ত এবং শুর্োনর্ পনরচোলর্ো করোর এবং আইর্ প্রক্ষয়োক্ষগর জর্য হর্ে নসদ্ধোন্ত
হর্ওয়োর এবং কর্চোরীক্ষদর
ন
র্র্োর্র্ হবের্ হদওয়োর নবেয়টে নর্শ্চিে করোর ের্েো রক্ষয়ক্ষছ।
বেম্বর্ের ব্রায়ার্ হিঞ্জাবমর্ িম্বলর্, "নবলোসব ু ল অযোপোেন ক্ষর্ন্ট নবশ্চডংগুনল র্ো নবশ্চডং সোনভনক্ষসর
কর্ীক্ষদর প্রচনলে র্জুনর এবং সুনবধো প্রদোর্ করক্ষে পোক্ষর েোক্ষদর এটে করো আবর্যক ওয়ো
উনচে। এই অপনর োর্ নকর্ীরো নর্উ ইয়কনবোসীক্ষদর সুরনেে রোখোর জর্য র্ োর্োরী চলোকোলীর্
প্রনেনদর্ েোক্ষদর জীবক্ষর্র ঝুাঁ নক নর্ক্ষয়ক্ষছর্ এবং েোক্ষদর প্রনে শ্রদ্ধোর সোক্ষর্ আচরণ করো উনচে।
আনর্ এই নবক্ষল স্বোের কক্ষর নর্উ ইয়কন র্ ক্ষরর অর্র্ীনেক্ষে
ন
েোক্ষদর গুরুত্ব স্বীকোর করোর জর্য
গভর্রন কযোনর্ হ োচুলক্ষক ধর্যবোদ জোর্োক্ষে চোই।"
অোম্বেেবলর েিেে কারম্বমর্ হি লা হরা া িম্বলর্, "কর্ র্জুনরর চোকনরক্ষে ভেু নন ক নদক্ষে বো
নর্ক্ষের র্ো র্োর্ েোর হর্ক্ষক কর্ হদওয়োর জর্য সরকোরী ে নবল কখর্ই বযব োর করো উনচে র্য়।
এটে হসই প্রক্ষয়োজর্ীয় কর্ীক্ষদর জর্য একটে দুদনোন্ত নদর্ র্োরো অবক্ষর্ক্ষে েোক্ষদর প্রোপয র্জুনর এবং
সুনবধোগুনল উপোজনর্ করোর জর্য েোক্ষদর এবং েোক্ষদর পনরবোক্ষরর স্বোস্থযর ঝুাঁ নক নর্ক্ষয়ক্ষছর্।"
হেয়ার করা কাম্ব র েুবিধা িাড়াম্বর্া
এই আইর্টে (S.4049/A.5678) হর্য়োর করো কোক্ষজর হবনর্নফক্ষের ঊর্ধ্সীর্োক্ষক
ন
েোর্ো 26 সপ্তো
হর্ক্ষক 26 সপ্তোক্ষ র সুনবধোর সর্োর্ পনরর্োক্ষণ পনরবেনর্ কক্ষর। হর্য়োর করো কোক্ষজর হপ্রোগ্রোর্টে
নর্ক্ষয়োগকেনোক্ষদর কর্ীক্ষদর রোখোর অর্ুর্নে হদয় এবং কর্চোরীক্ষদর
ন
সদসযক্ষদর হ্রোস করো সর্ক্ষয়
কোজ করোর সর্য় আংনর্ক হবকোরক্ষত্বর বীর্োর সুনবধোগুনল গ্র ক্ষণর দ্বোরো কর্চোরীক্ষদর
ন
ছোাঁেোই
এডোক্ষে হদয়। বেনর্োর্ আইক্ষর্র অধীক্ষর্, দোনবদোররো হকবলর্োে 26 সপ্তোক্ষ র সুনবধো হপক্ষে
পোক্ষরর্, UI এর অধীক্ষর্ দোনবদোক্ষরর সবোনধক
ন
সুনবধো পোওয়োর র্ো অনধকোর আক্ষছ েো সক্ষেও। এই
নবলটে দোনবদোরক্ষদর একটে হর্য়োর করো কর্সূন নচর অধীক্ষর্ হ্রোসকৃে UI সুনবধো সংগ্র করোর
অর্ুর্নে হদক্ষব র্েেণ র্ো েোরো ঐনে যবো ী UI এর অধীক্ষর্ েোক্ষদর সক্ষবোচ্চ
ন হবনর্নফক্ষের
পনরর্োক্ষণ হপৌৌঁছোয়।

অোম্বেেবলর েিেে লাম্বোয়া য়র্ার িম্বলর্, "নর্উ ইয়কন চোকনর সংরেণ, অনভজ্ঞ কর্ীক্ষদর
ধক্ষর রোখো এবং অর্র্ীনে
ন
পুর্রুদ্ধোক্ষরর নদক্ষক েোনকক্ষয় নর্ক্ষয়োগকেনোক্ষদর সক্ষবোত্তর্
ন
অবস্থোর্ নর্শ্চিে
করক্ষে প্রনেশ্রুনেবদ্ধ। এই আইক্ষর্র র্োধযক্ষর্, NY হসই সর্য়সীর্ো বোনডক্ষয় হদক্ষব র্খর্ একজর্
হর্োগয দোনবদোরক্ষক হর্য়োর করো কোক্ষজর হপ্রোগ্রোক্ষর্র অধীক্ষর্ সুনবধোগুনল প্রদোর্ করো ক্ষব। এই
কর্সূন চীটে নর্ক্ষয়োগকেনো এবং কর্চোরী
ন
উভক্ষয়র জর্যই সর্োর্ উপকোরী। NYS অযোক্ষসম্বনল হলবোর
কনর্টের (NYS Assembly Labor committee) সভোপনে এবং এই আইক্ষর্র পৃষ্ঠক্ষপোেক ন সোক্ষব,
আনর্ খুনর্ হর্ গভর্রন এই আইক্ষর্ স্বোের কক্ষরক্ষছর্।
বর্উইয়কন রাম্ব ের AFL-CIO-র (New York State AFL-CIO) েভাপবে মাবরও বেম্বলম্বটা
িম্বলর্, "প্রর্র্ নদর্ হর্ক্ষকই গভর্রন হ োচুল আইর্সভো ও শ্রক্ষর্র সোক্ষর্ স ক্ষর্োনগেোর্ূলকভোক্ষব
কোজ করোর প্রনেশ্রুনে নদক্ষয়নছক্ষলর্ এবং নেনর্ নবনভন্ন নবক্ষল স্বোের কক্ষর হসটে আইর্ ন ক্ষসক্ষব
প্রণয়র্ কক্ষর হসই প্রনেশ্রুনে পূরণ কক্ষরনছক্ষলর্ র্ো শ্রর্জীবী র্োর্ুক্ষের জীবর্ উন্নে করক্ষব। আজ
আইক্ষর্ স্বোেনরে নবলগুনল, র্ো রোস্তোর কোক্ষজর হেেগুনলর নর্রোপত্তো বৃশ্চদ্ধ করক্ষব, কর্ীক্ষদর জর্য
একটে র্যোর্য হবকোরক্ষত্বর সুনবধো তেনর করক্ষব র্োক্ষদর ছোাঁেোইক্ষয়র পনরবক্ষেন সর্য় হ্রোস করো ক্ষয়ক্ষছ,
র্জুনর চুনরর জর্য নবক্ষবকবশ্চজে
ন হবসরকোনর নর্র্োক্ষণর
ন
টিকোদোরক্ষদর দোয়বদ্ধ করক্ষব; এবং র্োরো
আবোনসক ভবক্ষর্ কর ছোড পোর্ েোক্ষদর জর্য একটে প্রচনলে োর আবর্যক করক্ষব। আনর্ উভয়
োউক্ষস গণেোনিক সংখযোগনরষ্ঠেো এবং নবল স্পন্সরক্ষদর, অযোক্ষসম্বনল হলবোক্ষরর সভোপনে লোক্ষেোয়ো
জয়র্োর, নসক্ষর্ে হলবোর কনর্টের (Senate Labor Committee) সভোপনে হজনসকো রোক্ষর্োস,
নসক্ষর্ের টের্ হকক্ষর্ন , অযোক্ষসম্বনলর সদসয উইনলয়োর্ র্যোগর্োক্ষরনল, হসক্ষর্ের ব্রোয়োর্ হবঞ্জোনর্র্
এবং অযোক্ষসম্বনলর সদসয কোরক্ষর্র্ হদ লো হরোজোক্ষক ধর্যবোদ জোর্োই এই জীবর্ পনরবেনর্ করো
নবলগুনলক্ষক অগ্রোনধকোর প্রদোর্ করোর জর্য।"
বর্উ ইয়কন রাম্ব ের বিল্ডং এিং বর্মাম্বণর
ন
হে ে কাউল্িম্বলর (New York State
Building and Construction Trades Council) হপ্রবেম্ব ট গোবর লািারিারা িম্বলর্,
"আর্রো গভর্রন হ োচুলক্ষক ধর্যবোদ জোর্োই এই গুরুত্বপূণ নবনধক্ষক
ন
আইক্ষর্ স্বোের করোর জর্য, র্ো
নর্উ ইয়ক্ষকনর নর্র্োক্ষণর
ন
শ্রনর্কক্ষদর র্জুনর চুনরর লঙ্ঘক্ষর্র নবরুক্ষদ্ধ লডোই করোর জর্য একটে
র্েু র্ প্রনেকোর প্রদোর্ করক্ষব র্ো পনরশ্রর্ী পুরুে ও র্ন লোক্ষদর েোক্ষদর র্র্োদো
ন এবং জীনবকো হর্ক্ষক
বশ্চিে কক্ষর। এটে অসোধু টিকোদোরক্ষদর নর্েক্ষক র্ুক্ষছ হফলক্ষে সো োর্য করোর হেক্ষে একটে
গুরুত্বপূণ পদক্ষেপ
ন
এবং একটে স্পষ্ট লেণ হর্ নর্উ ইয়কন আর অসৎ বযশ্চিক্ষদর
ধোরোবোন কভোক্ষব শ্রনর্কক্ষদর সুনবধো হর্ওয়োক্ষক স য করক্ষব র্ো। এই গুরুত্বপূণ আইক্ষর্র
ন
প্রনে
আর্োক্ষদর অবযো ে অঙ্গীকোরবদ্ধেোর জর্য আর্রো আর্োক্ষদর সংসক্ষদর হর্েোক্ষদরও ধর্যবোদ
জোর্োই এবং শ্রনর্কক্ষদর অনধকোরক্ষক এনগক্ষয় নর্ক্ষয় র্োওয়োর এবং েোক্ষদর সুরেোক্ষক অবযো ে
রোখক্ষে আর্রো েোক্ষদর এবং গভর্রন হ োচুক্ষলর সোক্ষর্ কোজ করোর জর্য উন্মুখ।"
SEIU স্থার্ীয় 32BJ-র (SEIU Local 32BJ) েভাপবে কাইল ব্রোগ িম্বলম্বছর্, "এই শ্রনর্ক
নদবক্ষস, 32BJ গভর্রন কযোনর্ হ োচুক্ষলর প্রর্ংসো কক্ষর নর্উ ইয়ক্ষকনর শ্রনর্কক্ষদর উন্নে র্জুনর ও
সুনবধো এবং সুরেো হজোরদোর করোর জর্য আইক্ষর্ স্বোের করোর জর্য। হকোনভ -19 (COVID-19)
র্ োর্োরীর সর্য় নর্উ ইয়কনবোসীক্ষদর নর্রোপদ রোখক্ষে নর্ক্ষজক্ষদর জীবক্ষর্র ঝুাঁ নক নর্ক্ষয় 2,000 এরও
হবনর্ নবশ্চডং সোনভনক্ষসর কর্ীরো অবক্ষর্ক্ষে র্জুনর উপোজনর্ করো শুরু করক্ষব র্ো েোক্ষদর পনরবোরক্ষক
টেনকক্ষয় রোখক্ষে পোক্ষর। র্ োর্োরীটে অর্নর্নেক
ন
অনস্থরেোর সর্য় শ্রনর্কক্ষদর জর্য একটে
র্শ্চির্োলী নর্রোপত্তোর-হর্ক্ষের গুরুত্বপূণ গুরুত্বক্ষকও
ন
প্রকোর্ কক্ষরনছল। নর্উ ইয়কন হেে শ্রর্

নবভোক্ষগর (New York State Department Of Labor, NYSDOL) হর্য়োর করো কোক্ষজর
হপ্রোগ্রোক্ষর্র র্োধযক্ষর্ কর্ীরো হর্ সপ্তোক্ষ হবনর্নফে সংগ্র করক্ষে পোক্ষর েোর সংখযো বোডোক্ষর্ো শ্রনর্ক
এবং নর্ক্ষয়োগকেনো উভয়ক্ষকই সো োর্য কক্ষর। আর্রো সকল শ্রনর্কক্ষদর সুনবধোর জর্য আইর্সভো
এবং গভর্ক্ষরর
ন
সোক্ষর্ আর্োক্ষদর কোজ চোনলক্ষয় র্োওয়োর প্রেযোর্ো করনছ।"
বর্উ ইয়কন রাম্ব ের ব বিক্ট কাউল্িল অফ কাম্বপটারম্বের
ন
(New York City District
Council of Carpenters) এল্ক্সবকউটেম্বভর হেম্বেোবর-হকাোধেে হ াম্বেফ হগইগার
িম্বলর্, "বছক্ষরর পর বছর ধক্ষর, হর্োনেে শ্রনর্কক্ষদর সোক্ষে হলোভী টিকোদোররো প্রেোরণো ক্ষরক্ষছ,
হর্খোক্ষর্ হকোর্োও র্োওয়োর সুক্ষর্োগ হর্ই। এই নবনধটে নর্শ্চিে করক্ষব হর্ নর্উ ইয়ক্ষকনর প্রনেটে
নর্র্োক্ষণর
ন
শ্রনর্ক র্জুনর চুনরর হর্ক্ষক সুরনেে র্োকক্ষব। এটে নবক্ষর্েভোক্ষব উপর্ুি হর্ এটে গভর্রন
হ োচুল দ্বোরো আইক্ষর্ স্বোেনরে ক্ষব নর্নর্ সবে
ন শ্রর্ ও শ্রনর্কক্ষদর অনবচল নর্ে ক্ষয় হর্ক্ষকক্ষছর্।
নর্উ ইয়কন র্ ক্ষরর ন নিক্ট কোউশ্চন্সল অফ কোক্ষপন্টোরস
ন
নসক্ষর্ের রোক্ষর্োস এবং নবধোর্সভোর
সদসয লোক্ষেোয়ো জয়র্োরক্ষক রোক্ষজযর নবধোর্সভোয় নবল পোক্ষসর দোনয়ত্ব হদওয়োর জর্য ধর্যবোদ
জোর্োর্। এটে প্রর্োণ হর্ সরকোর এখর্ও আক্ষর্নরকোর শ্রনর্কক্ষদর জর্য একটে ইনেবোচক র্শ্চি
ক্ষে পোক্ষর।"
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